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 ההודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט על רשימת סוג התביעה ונושא

 2018-נות סדר הדין האזרחי, התשע"טתקלפי 

 

מורה על רשימת סוג , אני 20181-לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט 175-ו( 8)10ות תקנבתוקף סמכותי לפי 

 :התביעה ונושאה כדלהלן

 תוספת

 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק פרמס

 אבעיהבקשה בכתב מסוג   אבעיה אב"ע  .1

 בקשה לאישור עיקול בקשה לאישור עיקול בע"ק  .2

 בקשה לשחזור תיק בקשה לשחזור תיק בש"ז  .3

 בקשה לתשלום תכוף בקשה לתשלום תכוף בת"ת  .4

הטרדה מאיימת וצו  ה"ט  .5
 הגנה

הטרדה מניעת חוק לפי  מאיימתמניעת הטרדה צו ל
חוק מניעת הטרדה  –)להלן  20012-, התשס"במאיימת

 מאיימת( 

 חסוי -צו למניעת הטרדה מאיימת   .6

-, התשנ"אלמניעת אלימות במשפחהלפי חוק  צו הגנה  .7
 חוק למניעת אלימות במשפחה( –)להלן  19913

 קבלת מתנות בשירות המדינה ועדת היתרים ו"ה  .8

או ועדת  ועדת ערר ו"ע  .9
 ערעור

)סייגים  ועדת הכרעה לפי חוק ההתיישבות החקלאית
 לשימוש בקרקע חקלאית ובמים(, 

  1967-4-תשכ"זה

, נפגעי פעולות איבההתגמולים ללפי חוק  יםועדת ערר  .10
 19705-התש"ל

לעבודות הנדסה  ועדת ערר לפי חוק רישום קבלנים  .11
  19696-תשכ"טהבנאיות, 

                                                      
 .422ק"ת התשע"ט, עמ'  1
 . 6ס"ח התשס"ב, עמ'  2
 .138ס"ח התשנ"א, עמ'  3
 .108ס"ח התשכ"ז, עמ'  4
 .126ס"ח התש"ל, עמ'  5
 . 218ס"ח התשכ"ט, עמ'  6
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 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק פרמס

, רכישה(ו  מיסוי מקרקעין )שבחלפי חוק ועדת ערר   .12
 19637-התשכ"ג

חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת לפי  ערעור ועדת   .13
  19498-תש"יהחירום, 

-תשי"טה)תגמולים ושיקום(,  ערעור לפי חוק הנכיםועדת   .14
 חוק הנכים(-)להלן 9]נוסח משולב[ 1959

 שנספו במערכהחיילים משפחות ערעור לפי חוק ועדת   .15
חוק  –)להלן  10 1950-תש"יה)תגמולים ושיקום(, 

  משפחות חיילים שנספו במערכה(

-, התשי"דערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאציםועדת   .16
 חוק נכי המלחמה בנאצים( –)להלן  195411

-, התשי"זלפי חוק נכי רדיפות הנאצים יםעררועדת   .17
 (חוק נכי רדיפות הנאצים –)להלן  195712

הגנה לישראל -חוק שירות הקבע בצבאלפי ערעור ועדת   .18
חוק  –)להלן   198513-התשמ"ה)גימלאות( ]נוסח משולב[, 

  שירות הקבע )גימלאות((

באנשים עם מוגבלות ערר לפי חוק הסעד )טיפול ועדת   .19
 196914-, התשכ"ט(התפתחותית-שכלית

-התשכ"ב, ערר לפי חוק הרשויות המקומיות )ביוב(ועדת   .20
196215 

)כביש ארצי לישראל(,  ערר לפי חוק כביש אגרהועדת   .21
 199516-התשנ"ה

)הגבלות  ועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור  .22
 196917-תשכ"טהלאחר פרישה(, 

 -)להלן  198918-, התש"ןחוק ביטוח נפגעי חיסוןועדה לפי   .23
 חוק ביטוח נפגעי חיסון(

 אחר – (רעור/ערר)ועדת ע ו"ע  .24

                                                      
 .156ס"ח התשכ"ג, עמ'  7
 . 1ס"ח התש"י, עמ'  8
 . 276ס"ח התשי"ט, עמ'  9

 . 162ס"ח התש"י, עמ'  10
 . 76ס"ח התשי"ד, עמ'  11
 .163ס"ח התשי"ז, עמ'  12
 .142, עמ' ס"ח התשמ"ה 13
 . 132ס"ח התשכ"ט, עמ'  14
 .96ס"ח התשכ"ב, עמ'  15
 .490ס"ח התשנ"ה, עמ'  16
 .144ס"ח התשכ"ט, עמ'  17
 .17ס"ח התש"ן, עמ'  18
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 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק פרמס

 חוזה אחיד חוזה אחיד ח"א  .25

 חיקור דין חיקור דין אזרחי חד"א  .26

חדלות פירעון של  חדל"פ  .27
 יחיד

 בקשת יחיד לצו לפתיחת הליכים

 בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים נגד יחיד  .28

 בקשת היועמ"ש לצו לפתיחת הליכים נגד יחיד  .29

, המשפחתי חוק הסדרים במגזר החקלאיהליך לפי   .30
 חוק הסדרים במגזר החקלאי( –)להלן  199219-"בהתשנ

 אכיפת שיעבוד חדלות פירעון תאגיד חדל"ת  .31

 בקשת תאגיד לצו לפתיחת הליכים  .32

 בקשת נושה לצו לפתיחת הליכים נגד תאגיד  .33

 רשם העמותות לבקשתפירוק העמותה   .34

 או גורם אחר העמותהלבקשת פירוק העמותה   .35

המשפטי לממשלה לצו לפתיחת הליכים נגד בקשת היועץ   .36
 תאגיד

  חוק הסדרים במגזר החקלאיהליך לפי   .37

 אחר –פר"ק )פירוקים(   .38

בקשה לפי חוק הגנה  חה"ע  .39
 על עדים )חה"ע(

 20 2008-, התשס"טהגנה על עדיםלחוק 

ניהול רכושם של  נע"ד  .40
 נעדרים או שבויים

 התנגדותלא בניהול רכושם של נעדרים או שבויים 

 ניהול רכושם של נעדרים או שבויים עם התנגדות  .41

או  ל החלטה לפי חוק למניעת אלימות במשפחהרעור עע ערעור אזרחי ע"א  .42
 הטרדה מאיימתחוק מניעת 

 בית משפט לעניינים מקומיים החלטת על ערעור   .43

 ערעור על החלטת נשיא שלום להעברת תיק   .44

 נזקקות החלטה בענין ערעור על   .45

                                                      
 . 286; התשע"ח, עמ' 118ס"ח התשנ"ב, עמ'  19
 .98ס"ח התשס"ט, עמ'  20
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 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק פרמס

 הרכב -בית משפט השלום החלטת ערעור על   .46

 דן יחיד -בית משפט השלום החלטת ערעור על   .47

 ערעור בחירות  ערעור בחירות ע"ב  .48

החלטת ערעור על  עב"י  .49
 בית דין למשמעת

 של לשכת עורכי הדין בית דין למשמעתהחלטת ערעור על 

 של עובדי המדינה בית דין למשמעתהחלטת ערעור על 

 של רשויות מקומיות בית דין למשמעתהחלטת ערעור על 

 של רשם הפטנטים בית דין למשמעתהחלטת ערעור על 

 אחר –בית דין למשמעת החלטת ערעןר על 

 החלטת ערעור על ע"ו  .50
 ועדה

ועדה לזכויות מטפחים זני צמחים ערעור על החלטת הו
 197321-"גהתשל, צמחים זני של מטפחים זכותלפי חוק 

51.  

חוק שירות הקבע על החלטת ועדת ערעור לפי ערעור   .52
 )גימלאות(

משמעת לפי חוק חוקרים הועדת ערעור על החלטת   .53
 197222-, התשל"בפרטיים ושירותי שמירה

  הוועדה לפי חוק הנכיםהחלטת ערעור על   .54

חיילים משפחות הוועדה לפי חוק החלטת ערעור על   .55
  שנספו במערכה

 ועדה פסיכיאטרית החלטת ערעור על   .56

 ועדה רפואית עליונה החלטת ערעור על   .57

 נכי רדיפות הנאצים חוק לפי הועדהחלטת ערעור על   .58

 מלחמה בנאציםהנכי  ה לפי חוקועד החלטתערעור על   .59

ועדת הזכאות לפי חוק יישום תכנית החלטת ערעור על   .60
 200523-התשס"ה ,ההתנתקות

 לפי חוק ביטוח נפגעי חיסוןעל החלטת הוועדה ר עוער  .61

 ערעור על החלטות ועדות אחרות המוקמות לפי חוק  .62

                                                      
 .272ס"ח התשל"ג, עמ'  21
 . 90ס"ח התשל"ב, עמ'  22
 .142ס"ח התשס"ח, עמ'  23
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 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק פרמס

 ערעור על החלטת נאמן ערעור חדלות פירעון עחד"פ  .63

 ערעור על החלטת רשם הוצאה לפועל  .64

 ערעור על החלטת של הממונה  .65

 משפט שלוםערעור על פסק דין של בית   .66

 195924-, התשי"טפי חוק המיםלערר   ערר לפי חוק המים עח"ק  .67

 25מס הכנסה  השומה לפי פקודתהחלטת פקיד על ערעור  ערעור מיסים ע"מ  .68

  197526-לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"וערעור   .69

ועדת ערר לפי חוק מס רכוש וקרן  החלטתערעור על   .70
 196127-, התשכ"אפיצויים

ערעור לפי חוק  עמ"ח  .71
חיילים שנספו 

 במערכה

  חיילים שנספו במערכהמשפחות ערעור לפי חוק 

 195628-, התשט"זערעור בעניין חוק השמות ערעור משפחה עמ"ש  .72

 ערעור בעניין חטיפת ילדים  .73

 196329-, התשכ"דחוק קביעת גיללפי  ערעור   .74

 תעשזבונוערעור בעניין   .75

 בית משפט לענייני משפחהערעור על פסק דין של   .76

ערעור על פסק דין של בית המשפט לענייני משפחה   .77
ב לתוספת 6או  5א, 2א, 1שעניינו הליכים בין בני זוג )פרט 

יני משפחה )אגרות(, יהראשונה לתקנות בית המשפט לענ
 תקנות אגרות משפחה(  –)להלן  30(1995-"והתשנ

 אימוץערעור בעניין  ערעור משפחה אימוץ עמ"צ  .78

 בית המשפט לנוערהחלטת ערעור על  ערעור נוער אזרחי ענ"א  .79

                                                      
 .169ס"ח התשי"ט, עמ'  24
 .120, עמ' 6דיני מדינת ישראל, נוסח חדש  25
 .52ס"ח התשל"ו, עמ'  26
 .100ס"ח התשכ"א, עמ'  27
 .94ס"ח התשט"ז, עמ'  28
 .7ס"ח התשכ"ד, עמ'  29
 .8ק"ת התשנ"ו, עמ'  30
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 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק פרמס

ערעור על החלטת  ע"ר  .80
 ת משפטבי רשם

 רבוןיעאו משעניינה פטור מאגרה  ת רשםעל החלטערעור 

 בית משפט ערעור על החלטת רשם  .81

 היטל השבחהערעור על החלטה בעניין  אזרחי -ערעור שונה  עש"א  .82

 אה לפועלראש הוצערעור על החלטת   .83

בעניין מתן או  ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל  .84
 דחיית הפטר לחייב מוגבל באמצעים

 ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל  .85

 לגביית קנסות ערעור על החלטת רשם המרכז  .86

 הסיוע המשפטיהחלטת ערעור על   .87

 198831-, התשמ"חערר לפי חוק הספורט  .88

-ללא כיסוי, התשמ"א לחוק שיקים 10לפי סעיף  ערעור  .89
198132 

 ערעור על המפקח על המקרקעין  .90

 ערעור על הממונה על עבודות שירות  .91

 טנטיםעל רשם הפערעור   .92

, העיצובים חוקלפי  העיצוביםעל החלטת רשם  ערעור  .93
   201733-"זהתשע

 עתירות אסירים עתירות אסירים עת"א  .94

 ועדת שחרורים החלטת ערעור על  .95

 ערעור על החלטת הממונה על עבודות שירות  .96

 אחר –עתירות אסירים   .97

רשות ערעור חדלות  רחד"פ  .98
 פירעון

 רשות ערעור על החלטת הממונה

 רשות ערעור על החלטת בית משפט שלום  .99

                                                      
 .122ס"ח התשמ"ח, עמ'  31
 .569; התשס"ח, עמ' 136ס"ח התשמ"א, עמ'  32
 . 1176ס"ח התשע"ז, עמ'  33
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 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק פרמס

רשות ערעור על החלטת בית משפט  שלום )ערכאת   .100
 ערעור(

 רבוןיעאו מעל החלטה שעניינה פטור מאגרה רשות ערעור  משפחהרשות ערעור  רמ"ש  .101

 רשות ערעור משפחה  .102

א, 2א, 1לפי פרט ים בעניינים יעל החלטת בינ ערעוררשות   .103
 אגרות משפחההראשונה לתקנות ב לתוספת 6או  5

 רשות ערעור אזרחי רשות ערעור אזרחי רע"א  .104

 רבוןיעאו מעל החלטה שעניינה פטור מאגרה   .105

 על החלטה לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת   .106

רשות ערעור על פסק  רע"ב  .107
 בורר

-תשכ"חהחוק הבוררות, רשות ערעור על פסק בורר לפי 
196834 

רשות ערעור על  רצ"פ  .108
 הוצאה לפועל

 רשות ערעור הוצאה לפועל

 רבוןיעאו מעל החלטה שעניינה פטור מאגרה   .109

רשות ערעור תביעות  רת"ק  .110
 קטנות

 רשות ערעור תביעות קטנות

 רבוןיעאו מעל החלטה שעניינה פטור מאגרה   .111

 אישור הסכם פינוי שכירות ש  .112

 פסק דין הצהרתי   .113

 שכירות  .114

תיק אזרחי בסדר דין  ת"א  .115
 רגיל

 אכיפת פסק חוץ 

 אישור הסכם גישור  .116

 אישור פסק בורר  .117

 אישור פסק בורר בהסכמה  .118

 בורר ביטול פסק  .119

 ביזיון המפקח על המקרקעין  .120

                                                      
 .184ס"ח התשכ"ח, עמ'  34
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 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק פרמס

 ביזיון החלטת רשם ההוצאה לפועל  .121

 בנקים ואשראי  .122

 ןבקשה בעניין מיטלטלי  .123

 בקשה למינוי בורר, העברת בורר, הוראות לבורר  .124

 בקשה לחילוט רכוש )פרקליט מחוז(   .125

 החייאת חברה  או עמותה  .126

 הסדר מקרקעין  .127

 הגנת הדייר -דמי שכירות הפקעה או פסיקת   .128

 התנגדות לבקשה לביצוע תביעה  .129

 התנגדות לביצוע שטר  .130

 חוזים  .131

 חוק החוסים  .132

 כספי נזק גוף לפי פוליסת ביטוח  .133

 כספית אחרת  .134

 כספית נגררת לפלילים  .135

 לשון הרע  .136

 פירוק שיתוף -מקרקעין   .137

 ליקויי בנייה -מקרקעין   .138

 יד סילוקאו  פינוי -מקרקעין   .139

 תביעה כספית –סילוק יד  או פינוי –מקרקעין   .140

 אחר – מקרקעין  .141

 נזקי גוף  .142

 פעולות טרור לנפגעי פיצוי עונשי -נזקי גוף   .143
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 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק פרמס

 טחוןירשות הב -נזקי גוף   .144

 רשלנות רפואית -נזקי גוף   .145

 תביעה אזרחית נגררת לפלילים -נזקי גוף   .146

 כב ר –רכוש נזקי   .147

 לקוח -ספק   .148

 יצוי לנפגעי תאונות דרכים )פלת"ד(פ  .149

 תביעה כספית –סילוק יד או  פינוי  .150

 פסק דין הצהרתי  .151

פסק דין הצהרתי לצורך שינוי הרישום בפרט הלאום   .152
 לארמי

לחוק ניהול מוסדות )מקרים  8צו יציאה לפי סעיף   .153
 195235-מיוחדים(, התשי"ב

 פטנטים - קניין רוחני  .154

 קניין רוחני אחר  .155

 רישום לאום ודת )גיורים(  .156

 שיבוב וביטוח  .157

 אחר –ת"א )תיק אזרחי(   .158

לתקנות בתי המשפט  3בתקנה  עניינים המנוייםתביעה ב  .159
תקנות בתי המשפט  –)להלן  2007-, התשס"ז)אגרות(

 36)אגרות((

עבירת  -פט )אגרות( בתי מש תקנותל א5תביעה לפי תקנה   .160
 הטרדה מיניתאו  מין

 + נזקי גוף 57,200תביעה כספית עד   .161

 + נזקי גוף 57,200 מעלתביעה כספית   .162

 + נזקי גוף 97,440תביעה כספית שסכומה עד   .163

                                                      
 .277ס"ח התשי"ב, עמ'  35
 . 720ק"ת התשס"ז, עמ'  36
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 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק פרמס

 + נזקי גוף 97,440תביעה כספית מעל   .164

לחוק החברות,  350פשרה או הסדר נושים לפי סעיף   .165
 199937-התשנ"ט

 דיבידנדחלוקת   .166

 פיצול –מיזוג   .167

 תביעות חוב מוסדיות  .168

 "מדתא  .169
 

ן ותיק אזרחי די
 מהיר

 

 החזרים כספיים נגד מוסדות

 חוזים  .170

 כספית אחרת  .171

 לשון הרע  .172

 ליקויי בנייה -מקרקעין   .173

 נזיקין  .174

 נזקי גוף  .175

 נזקי גוף וכספי  .176

 )פח לפח(נזקי רכב   .177

 לקוח –ספק   .178

 הגנת הדייר - פסיקת דמי שכירות  .179

 צו עשהאו  צו מניעה  .180

 פטנטים –קניין רוחני   .181

 קניין רוחני אחר  .182

א לחוק התקשורת )בזק ושידורים(, 30תביעות לפי סעיף   .183
תביעות  -חוק התקשורת( –)להלן   198238-התשמ"ב

 ספאם

 שיבוב וביטוח –נזקי רכוש   .184

                                                      
 .189ס"ח התשנ"ט, עמ'  37
 218ס"ח התשמ"ב, עמ'  38
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 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק פרמס

 תביעות חוב מוסדיות  .185

]נוסח   תביעה לפינוי מושכר שאינו לפי חוק הגנת הדייר  .186
 חוק הגנת הדייר( –)להלן  197239–משולב[, התשל"ב

התנגדות לביצוע  ת"ט  .187
 שטר

-התנגדות לביצוע שטר לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז
 חוק ההוצאה לפועל( –)להלן 40 1967

 בקשה לאישור הסדר כובל תחרות כלכלית ת"כ  .188

 לבקשה לאישור הסדר כובלהתנגדות   .189

 בקשה להיתר זמני   .190

 בקשה לביטול היתר זמני  .191

  לבעל מונופולין התנגדות למתן הוראות  .192

 ערר בעניין מיזוג חברות  .193

 הממונה  ה שלערר על קביע  .194

 הוראות לקבוצת ריכוזל התנגדות  .195

 הוראות ליבואן ישירהתנגדות ל  .196

 ערר על החלטת הממונה בעניין פטור   .197

 עיצום כספידרישת ערר על   .198

 אחר –ת"כ )תחרות כלכלית(   .199

 תביעה כספית תביעה נגזרת תנ"ג  .200

לתקנות בתי המשפט  3תביעה בעניינים המנויים בתקנה   .201
 )אגרות(

לתקנות  3תביעה אחרת שאינה כספית ואינה בגדר תקנה   .202
 אגרות(בתי המשפט )

תיק אזרחי דיון  תפ"מ  .203
 מהיר 

  תביעה לפינוי מושכר שאינו לפי חוק הגנת הדייר

                                                      
 .176ס"ח התשל"ב, עמ'  39
 .116ס"ח התשכ"ז, עמ'  40
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 חלק א': הליכים אזרחיים

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק פרמס

חוק הבנקאות )שירות ללקוח(, תובענה ייצוגית שעניינה  תובענה ייצוגית ת"צ  .204
 198141-תשמ"אה

-תשמ"אהחוק הגנת הצרכן, תובענה ייצוגית שעניינה   .205
198142  

 תובענה ייצוגית שעניינה חוק התחרות הכלכלית   .206

תביעות  – א לחוק התקשורת30תובענה ייצוגית לפי   .207
 ספאם

 תובענה ייצוגית בעניין ביטוח ו/או קופות גמל  .208

 תובענה ייצוגית לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  .209
 201643-)שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו

 196844-ייצוגית לפי חוק ניירות ערך, התשכ"חתובענה   .210

 בקשר למפגע סביבתי נגד גורם המפגעתובענה ייצוגית   .211
מניעת מפגעים סביבתיים )תביעות לכמשמעותם בחוק 

  199245-אזרחיות(, התשנ"ב

תובענה ייצוגית לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם   .212
 199846-מוגבלות, התשנ"ח

בעניין חוק איסור הפליה במוצרים, תובענה ייצוגית   .213
בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, 

 200047-התשס"א

כהגדרתם  בעניין מערכת סליקה פנסיונית תובענה ייצוגית  .214
בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק 

 200548-ומערכת סליקה פנסיוניים(, התשס"ה

ביצוע תביעה  ת"ת  .215
 בהוצאה לפועל

התנגדות לבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי חוק 
 ההוצאה לפועל

בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב לפי חוק ההוצאה   .216
 לפועל 

 

  

                                                      
 .258ס"ח התשמ"א, עמ'  41
 .248עמ' ס"ח התשמ"א,  42
 . 1098ס"ח התשע"ו, עמ'  43
 .234ס"ח התשכ"ח, עמ'  44
 .418ס"ח התשנ"ב, עמ'  45
 . 152ס"ח התשנ"ח, עמ'  46
 .58ס"ח התשס"א, עמ'  47
 . 918ס"ח התשס"ה, עמ'  48
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 חלק ב': הליכי משפחה

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק מספר

 אימוץ קרובים אימוץ אמ"ץ  .1

 להכרזת בר אימוץבקשה   .2

 בקשה למתן צו אימוץ  .3

 בקשה למתן צו הורות  .4

( לחוק אימוץ ילדים, ג)12בקשה לפי סעיף   .5
 198149-התשמ"א

 אחר -אמ"ץ )אימוץ(   .6

 וועדת ערר אימוץ ואומנה   .7

 קטיןאו  אישור פעולה בשם חסוי אפוטרופסות א"פ  .8

ץ המשפטי בקשת היוע -מינוי אפוטרופוס   .9
 לממשלה

 מינוי אפוטרופוס להתערבות רפואית דחופה  .10

 מינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים ולרכוש  .11

 מינוי אפוטרופוס לעניינים אישיים  .12

 מינוי אפוטרופוס לקטין  .13

 מינוי אפוטרופוס לרכוש  .14

 ביטול ייפוי כוח מתמשך  .15

 הוספת אפוטרופוס אושינוי  או ביטול   .16

 מזונות -אכיפת פסק חוץ  אכיפת פסק חוץ אפ"ח  .17

 אחר -)אכיפת פסק חוץ( אפ"ח  .18

 בקשה לאישור עיקול בקשה לאישור עיקול בע"ק  .19

 בקשה לשחזור תיק בקשה לשחזור תיק בש"ז  .20

                                                      
 . 293ס"ח התשמ"א, עמ'  49
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 חלק ב': הליכי משפחה

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק מספר

הטרדה מאיימת וצו  ה"ט  .21
 הגנה

הטרדה לפי חוק מניעת  מניעת הטרדה מאיימת
 מאיימת

 במשפחה למניעת אלימותלפי חוק  צו הגנה  .22

 היתר נישואין היתר נישואין ה"נ  .23

 חיקור דין חיקור דין אזרחי חד"א  .24

 חיקור דין משפחה חיקור דין משפחה חד"מ  .25

 הסדר התדיינויות בסכסוכי משפחהבקשה ל יישוב סכסוך י"ס  .26

 ברית הזוגיות -בקשה ליישוב סכסוך   .27

 בקשה ליישוב סכסוך  .28

תקנות להסדר התדיינויות  לפיבקשה לסעד זמני   .29
-תשע"והבסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, 

201650 

טת רשם בית משפט לענייני משפחה על החל ערעור על החלטת רשם ע"ר  .30
 רבוןיעאו משעניינה פטור מאגרה 

בית המשפט לענייני  ערעור על החלטת רשם  .31
 משפחה

על בענייני ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפו  .32
 משפחה

 ערעור על החלטת רשם הזוגיות  .33

 ערעור על החלטת רשם הירושות  .34

 ערעור על החלטה אחרת    .35

 שינוי שם שינוי שם ש"ש  .36

 אישור פסק בורר תביעת בוררות ת"ב  .37

 ביטול פסק בורר  .38

 מינוי בורר, העברת בורר, הוראות לבוררות  .39

                                                      
 . 946; התשע"ח, עמ' 1580ק"ת התשע"ו, עמ'  50
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 חלק ב': הליכי משפחה

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק מספר

 קביעת גיל תיק קביעת גיל ת"ג  .40

 נישואין התרת התרת נישואין תה"ן  .41

 התרת נישואין בהסכמה  .42

 אישור הסכם גירושין תיק הסכם תה"ס  .43

 אישור הסכם כאשר אין תביעה תלויה ועומדת  .44

אין תביעה תלויה  אםאישור הסכם בין בני זוג   .45
 ועומדת

 אישור הסכם ממון  .46

 אישור הסכם ממון וגירושין  .47

 אכיפת הסכם  .48

 ביטול הסכם  .49

לאחר הסדר  תביעה תלה"מ  .50
 התדיינויות במשפחה

 תביעה למזונות ומדור

 תביעה כספית ורכושית  .51

 תביעה כספית לסכום כסף בלתי קצוב  .52

 ענייני משפחה אחרים  .53

 התרת נישואין  .54

 החזקת ילדים -תובענה בעניין קטין   .55

 אחר –תובענה בעניין קטין   .56

 זוגתביעה כספית לסכום כסף קצוב בין בני   .57

 תביעה רכושית בין בני זוג  .58

)החזרת  אמנת האגחוק חטיפת ילדים לפי  תיק משפחה תמ"ש  .59
 199151-ילדים חטופים(, התשנ"א

                                                      
 .148ס"ח התשנ"א, עמ'  51
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 חלק ב': הליכי משפחה

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק מספר

 החזקת ילדים – תובענה בעניין קטין  .60

 אחר –תובענה בעניין קטין   .61

 תביעה כספית לסכום כסף בלתי קצוב  .62

 תביעה כספית לסכום כסף קצוב  .63

 כספית ורכושית תביעה  .64

כספית לסכום כסף קצוב בין בני זוג  תביעה  .65
 תביעה שאינה הזוג בני מהקשר בין שנובעת

 לתקנות אגרות משפחה לתוספת 5 פרט לפי

 תאו לאימהו תביעה לאבהות  .66

 מהות בהסכמהיאאו ל תביעה לאבהות  .67

 תביעה למזונות ומדור  .68

 תביעה רכושית  .69

 בני זוג תביעה רכושית בין  .70

בין בני  -תביעה כספית לסכום כסף בלתי קצוב   .71
 זוג

 ענייני משפחה אחרים  .72

 צו הורות פסיקתי  .73

 בין בני זוג -תביעה כספית ורכושית   .74

 בין בני זוג -התרת נישואין בהסכמה   .75

 בין בני זוג -התרת נישואין   .76

 תביעת נזקקות תביעת נזקקות תנ"ז  .77

 בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה עזבונותתיק  ת"ע  .78

 הוכחת מוות  .79

 הוכחת צוואה  .80
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א' בטבת התשפ"א )16 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6169(

        יגאל מרזל
מנהל בתי המשפט     

ס"ח התשכ"ה, עמ' 63   52

י"פ התשע"ח, עמ' 9213   53

17 
 

 חלק ב': הליכי משפחה

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

 סוג עניין תיקה שם סוג תיק מספר

 הצהרת מוות  .81

 לצו קיום צוואהאו  התנגדות לצו ירושה  .82

 מזונות מן העיזבון  .83

 מינוי מנהל עיזבון  .84

 עשיית צוואה בפני רשות  .85

 צו קיום צוואהאו  צו ירושה  .86

 תושב חוץ -קיום צוואה או  צו ירושה  .87

, לפי או חסר בצורתה קיום צוואה על אף פגם  .88
 196552-ה, התשכ"הלחוק הירוש 25סעיף 

 ראח -ת"ע )תיק עזבונות(  .89

 

-, התשמ"דרשימה למילוי טופס פתיחת הליך אזרחי לפי תקנות סדר הדין האזרחיההודעה בדבר 

 בטלה.  –53(2018ביולי  1מיום י"ח בתמוז התשע"ח ) 1984

 

 (2020) ___ _______  פ"א_______ התש___   

 (3-6169)חמ 
 
 

       ______________ 
 יגאל מרזל     

 מנהל בתי המשפט         

                                                      
 .63ס"ח התשכ"ה, עמ'  52
 .9213י"פ התשע"ח, עמ'  53
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הודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט בדבר צורת מסמך ומבנהו
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנות 31 ותקנה 175 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-12018 )להלן - התקנות(, אני מודיע כי -

מסמך כהגדרתו בתקנות יוגש לבית המשפט באופן הזה:   1

המסמך יהיה מודפס על גבי גיליונות נייר לבנים וחלקים בגודל 721 29 סנטימטרים )A4( על צד אחד בלבד של הגיליון;   )1(

המסמך יהיה בעל שוליים של 5 2 סנטימטרים מכל צד;  )2(

המסמך יהיה כתוב בגופן "David" בגודל 12 בלבד, בצבע שחור, בלא הבלטות צבעוניות; המרווח בין השורות יהיה של   )3(
שורה וחצי והמרווח בין האותיות יהיה מרווח רגיל;

כותרת המסמך )כגון "כתב תביעה"( תצוין בראש המסמך לפני שמות בעלי הדין;  )4(

המסמך יישא את תאריך חתימתו בעמוד הראשון מצד ימין למעלה;   )5(

כלל עמודי המסמך, לרבות נספחיו, ימוספרו בספרות ברצף;   )6(

בעל דין המגיש מסמך עם נספחים, יפעל באופן הזה:   2

יסמן את העמוד הראשון של כל נספח בספרות, באופן שיהיה ניתן לאתרם בקלות;  )1(

יצרף, לפני הנספח הראשון, תוכן עניינים שבו יפורטו לגבי כל נספח: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של   )2(
העמוד הראשון לנספח;

יצרף לפני כל אחד מהנספחים דף מקדים שבראשו ובמרכזו יצוינו: שם הנספח, הספרה שבה סומן ומספר העמוד של    )3(
העמוד הראשון של הנספח; הפרטים המצוינים בסעיף זה ייכתבו בגופן "David" בגודל 36;

בעל דין המגיש בקשה, תשובה לבקשה או פנייה לבית המשפט, יפעל באופן הזה:   3

יותיר בחלקו השמאלי העליון של העמוד הראשון מקום בלא כיתוב לשם מתן החלטת השופט;  )1(

מהם  מי  ויציין  העיקרי  בהליך  שהוגש  הראשון  הטענות  כתב  גבי  על  הופיעו  שבו  בסדר  הדין  בעלי  שמות  את  יפרט   )2(
המבקש/המשיב תוך שמירת כינוי בעלי הדין בהליך העיקרי )כגון, תובע או מערער(;

המשיב לבקשה יסמן בראש התשובה )ליד מספר התיק( את מספר הבקשה שאליו הוא משיב, כפי שהיא מופיעה בתיק   )3(
המתנהל במערכת "נט המשפט" 

א' בטבת התשפ"א )16 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6167(

        יגאל מרזל
מנהל בתי המשפט     

ק"ת התשע"ט, עמ' 422   1

הודעה על הנחיית מנהל בתי המשפט בדבר רשימת עורכי הדין
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנות 171 ו–175 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-12018, להלן הנחיות להמצאת רשימת עורכי דין 
לבית המשפט:

הוספת עורך דין או משרד עורכי דין לרשימת עורכי הדין   1

עורך דין או משרד עורכי דין המבקשים להוסיף את שמם ופרטיהם לרשימת עורכי הדין המצויה במערכת "נט המשפט",   
ימלאו טופס מקוון שכותרתו "הוספת עורך דין חדש במערכת 'נט המשפט'", המצוי באתר האינטרנט של "נט המשפט";

הצטרפות עורך דין למשרד עורכי דין קיים   2

עורך דין רשאי להשתייך למשרד עורכי דין אחד בלבד; הצטרפות למשרד קיים ניתן לבצע באחת הדרכים האלה:  

דין/ עורכי  משרד  "הקמת  שכותרתו  טופס  למלא  יש  המשפט:  בתי  בהנהלת  דין  עורכי  תפעול  מוקד  דרך  הצטרפות   )1(

ק"ת התשע"ט, עמ' 422   1
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הצטרפות עורך דין למשרד קיים" המצוי באתר הרשות השופטת; את הטופס יש להגיש באמצעות משלוח לכתובת דואר 
;Lawyers operation center@court gov il  אלקטרוני

מטעם  מורשה  שהוגדר  מי  באפשרות  המשפט"(:  "נט  במערכת  כך  שהוגדרו  )למורשים  האינטרנט  אתר  דרך  הצטרפות   )2(
משרד עורכי דין, המחזיק ב"כרטיס חכם", להוסיף עורך דין לרשימת משרדו או לגרוע ממנה דרך אתר האינטרנט של 

הרשות השופטת או דרך מערכת "נט המשפט";

שינוי פרטים המעודכנים ברשימת עורכי הדין   3

אם נדרש שינוי פרטי משרד עורכי הדין בתיק אחד בלבד - יש לפנות למזכירות בית המשפט שבו מתנהל התיק ולהגיש   )1(
לתיק הודעה בדבר שינוי פרטי המשרד הכוללת את הפרטים המעודכנים; עדכון הפרטים יחול באופן פרטני לגבי התיק 

שבו התבקש השינוי;

אם נדרש שינוי פרטי משרד עורכי הדין בכל התיקים שהמשרד מייצג בהם - יש למלא טופס שכותרתו "עדכון פרטי עורך   )2(
דין" המצוי באתר הרשות השופטת ולהגישו לאגף המחשוב בהנהלת בתי המשפט באמצעות כתובת דואר אלקטרוני  

Lawyers operation center@court gov il; יצוין כי עדכון הפרטים יבוצע רק לגבי תיקים שיפתחו מרגע העדכון ואילך;

עדכון רשימת עורכי דין עקב השעיית עורך דין   4

המייצג  הדין  כעורך  המשפט  נט  במערכת  שהוגדר  מי  הוא  המושעה  הדין  עורך  שבו  במקרה   )1(
פעיל";  "לא   - המשפט"  "נט  במערכת  יוגדר  הדין  עורכי  משרד  המשרד,  של  המחדל   כברירת 
כדי לעדכן עורך דין אחר כעורך דין מייצג כברירת מחדל, על משרד עורכי הדין לשלוח בקשה ולבקש להחליף את עורך 
הדין המייצג כברירת המחדל ולציין את שמות ומספרי הרישיון של שני עורכי הדין )המייצג בברירת מחדל החדש וזה 
של  התפעול  למוקד  לשלוח  יש  המכתב  את  ובחותמת;  בחתימה  לחתום  הדין  ועורך  המשרד  על  להחליפו(;  שמבוקש 

 ;Lawyers operation center@court gov il  הנהלת בתי המשפט באמצעות כתובת דואר אלקטרוני

יוגדר  המושעה  הדין  עורך  המשרד,  של  הדין  עורכי  ברשימת  המנוי  דין  עורך  הוא  המושעה  הדין  עורך  שבו  במקרה   )2(
במערכת "נט המשפט" - "לא פעיל" ושמו ייגרע מרשימת עורכי הדין של משרדו במערכת "נט המשפט"; בתום תקופת 
הדין  עורכי  לרשימת  שוב  המושעה  הדין  עורך  של  שמו  את  להוסיף  הדין  עורכי  משרד  של  ברצונו  ואם  ההשעיה, 
המייצגים של המשרד, יפנה משרד עורכי הדין למוקד תפעול עורכי דין של הנהלת בתי המשפט באמצעות כתובת דואר 

  Lawyers operation center@court gov il  אלקטרוני

א' בטבת התשפ"א )16 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6165(

        יגאל מרזל
מנהל בתי המשפט     

הודעת מנהל בתי המשפט בדבר הגשת ראיות במדיה אלקטרונית או דיגיטלית
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנות 71  ו–175 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-12018, אני מורה כי בעל דין המבקש להציג כראיה 
לפני בית המשפט מוצג במדיה אלקטרונית או דיגיטלית, יגישו באחד הפורמטים האלה:

הגשת ראיה של שמע במדיה אלקטרונית או דיגיטלית:  )1(

;Windows Media Audio ) WMA( )א( 

;MPEG Audio Layer III ) MP3( )ב( 

;MPEG Audio Layer II )MP2,  MPA( )ג( 

;Audio for Windows ) WAV( )ד( 

;MP4 Audio File ) M4A( )ה( 

;Windows Audio File ) AAC,  ADT,  ADTS( )ו( 

;CD Audio Track ) CDA( )ז( 

ק"ת התשע"ט, עמ' 422   1
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הגשת ראיה של וידאו במדיה אלקטרונית או דיגיטלית:   2

;Windows Media Video ) WMV,  WM( )א( 

;Audio Visual Interleave ) AVI( )ב( 

;MPEG -1 ) MPEG,  MPG,  M1V  )ג(

;QuickTime Movie File ) MOV( )ד( 

;MP4 Video File ) MP4,  M4V,  MP4V,  3G2,  3GP2,  3GP,  3GPP( )ה( 

;MPEG -2 TS Video File ) M2TS( )ו( 

;Matroska Video File ) MKV( )ז( 

הגשת ראיה של תמונה במדיה אלקטרונית או דיגיטלית:   3

;Joint Photographic Experts Group ) JEPG,  JPG,  JFIF,  JPE( )א( 

;Tagged Image Format ) TIFF,  TIF( )ב( 

;Graphics Interchange Format ) GIF( )ג( 

;Windows Bitmap ) BMP,  DIB,  RLF( )ד( 

;Icon Files ) ICO,  ICON( )ה( 

;Portable Network Graphics ) PNG( )ו( 

 HD Photo Files ) WDP( )ז( 

בסיוון  כ"ט  מיום  התשמ"ד-1984,  האזרחי,  הסדר  תקנות  לפי  כראיה  וידאו  מוצג  הגשת  בדבר  המשפט  בתי  מנהל  הודעת 
התש"ף )21 ביוני 2020(2 - בטלה  

א' בטבת התשפ"א )16 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6166(

        יגאל מרזל
מנהל בתי המשפט     

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; י"פ התשע"ג, עמ' 240, אתר הרשות השופטת, מיום 2020 6 23   2

הודעה בדבר הוראת מנהל בתי המשפט בדבר עדות בהיוועדות חזותית 
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018

לצורך  הטכניות  הדרישות  כי  מורה  אני  התשע"ט-12018,  האזרחי,  הדין  סדר  לתקנות  ו–175   72 תקנות  לפי  סמכותי  בתוקף 
שמיעת עדות באמצעות היוועדות חזותית הן כלהלן: 

ברשותו של העד יהיו -   )1(

חיבור לאינטרנט באמצעות מחשב; )א( 

מכשור המאפשר לראות ולשמוע במהלך העדות את המתרחש באולם בית המשפט, הכולל מצלמה, מיקרופון ורמקול; )ב( 

קישור  העברת  לצורך  הדיון  מועד  לפני  לפחות  ימים  שבוע  העד  של  אלקטרוני  דואר  כתובת  הומצאה  המשפט  בית  לתיק   )2(
התחברות לשיחת ההיוועדות החזותית לרשותו של העד; 

המצלמה תוצב במרחק שיאפשר התרשמות ברורה מפניו של העד, וכן צפייה בחלק סביר שלא יפחת מרדיוס של מטר מחלל   )3(
החדר שבו הוא נמצא;

העד יעיד כשהוא יושב ליד שולחן ריק, למעט מסמכים הנוגעים לעדותו   )4(

א' בטבת התשפ"א )16 בדצמבר 2020(
)חמ 3-6168(

        יגאל מרזל
מנהל בתי המשפט     

ק"ת התשע"ט, עמ' 422   1
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מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
חברים  שבהרכבה  להלן,  כמפורט  האתיקה  ועדת  את  בזה  ממנה  אני  התשנ"ז-21996,  אתיקה(,  ועדות  של  עבודה  וסדרי  כהונה 

וממלאי מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

)א(
 יושבי ראש ברשימת 

שר המשפטים

)ב(
רופאים  מומחים
)שם-ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים

ועובדים סוציאליים

)ד(
נציגי ציבור
ואנשי דת

)ה(
אחות

ועדת אתיקה בית החולים המשפחה הקדושה נצרת

עורך הדין שלמה כרוב, 
וממלא מקומו עורך 

הדין שמעון שר

ד"ר ג'אד חטיב - רופא 
מרדים, וממלא מקומו,

ד"ר דניאל קניזניק - טיפול 
נמרץ

ד"ר מרואן חדאד - 
אורטופד, וממלא מקומו, 

ד"ר שאדי מועד - רפואה 
פנימית

רואידה עבד גובראן - 
עובדת סוציאלית, וממלאת 

מקומה, לילא לחוד - 
עובדת סוציאלית

האב סמעאן בגאלי, 
וממלא מקומו, האב 

סוהיל ח'ורי

עאמר סכראן - אח 
מוסמך, וממלאת 

מקומו סנא 
בשאראת - אחות 

מוסמכת

תוקף המינוי לארבע שנים 

ז' בכסלו התשפ"א )23 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2753(

               חזי לוי
___________  המנהל הכללי של משרד הבריאות

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327 

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
חברים  שבהרכבה  להלן,  כמפורט  האתיקה  ועדת  את  בזה  ממנה  אני  התשנ"ז-21996,  אתיקה(,  ועדות  של  עבודה  וסדרי  כהונה 

וממלאי מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

)א(
 יושבי ראש ברשימת 

שר המשפטים

)ב(
רופאים  מומחים
)שם-ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים

ועובדים סוציאליים

)ד(
נציגי ציבור
ואנשי דת

)ה(
אחות

המרכז לבריאות הנפש שלוותה

עורך הדין דורון דינאי 
- יושב ראש, וממלא 

מקומו עורך דין שמואל 
וולפמן

ד"ר נעה פתיה - 
פסיכיאטריה, ד"ר חוזה 

גובזנסקי - פסיכיאטריה 
של הילד והמתבגר, 

וממלאי מקומם, ד"ר גד 
מאיר - פסיכיאטריה של 

הילד והמתבגר, וד"ר יניב 
ספינזי - פסיכיאטריה

אילת מגר - עובדת 
סוציאלית, וממלאת 

מקומה, מיכל ביבי - 
פסיכולוגית

אליעזר פיירשטין - 
נציג ציבור, וממלא 

מקומו, ראבוס חאלד 
- איש דת

דלית בן יעקב - 
אחות מוסמכת, 
וממלא מקומה, 

חליל קשוע - אח 
מוסמך

תוקף המינוי לארבע שנים 

י"ז בכסלו התשפ"א )3 בדצמבר 2020(
)חמ 3-2753(

               חזי לוי
___________    המנהל הכללי של משרד הבריאות

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327 

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837 
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המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב 

בקשה  הוגשה   16 12 2020 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 2021 3 3, בשעה 30 08 

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 

למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 18 2 2021

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2021 2 18 

                                                   טובה פריש, עו"ד
                                           מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                        רשות התאגידים

בית המשפט המחוזי בירושלים
פר"ק 36299-12-20

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת ישיבת בתוככי ירושלים, ע"ר 58-001428-0,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב 

בקשה  הוגשה   16 12 2020 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
הנזכרת  העמותה  את  לפרק  בירושלים  המחוזי  המשפט  לבית 
לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין 

ביום 2021 3 2, בשעה 00 10 

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 

למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 17 2 2021

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2021 2 17 

                                                   טובה פריש, עו"ד
                                           מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                        רשות התאגידים

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה לפי סעיף 19
 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943,

ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה,    1
שהודעה  גז/21/525,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965, 
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4162, התשנ"ד, 
עמ' 647, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה 
)רכישה  הקרקעות  לפקודת   19 לסעיף  בהתאם  דן,  שדות 
החזקה  זכות  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(,  לצורכי 
פורסמה  אליה  שביחס  להלן,   2 בסעיף  המתוארת  בקרקע 
הפרסומים  בילקוט  לפקודה  ו–7   5 סעיפים  לפי  הודעה 
6984, התשע"ה, עמ' 3375, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט 
זו  הודעה  פרסום  מיום  דן  שדות  האזורית  המועצה  של 

ברשומות 

תיאור הקרקע -   2

חטיבת קרקע בכפר חב"ד, ששטחה 1,157 מ"ר, המזוהה כגוש   
6261, חלקות 6, 28, 45 

כ"ז בכסלו התשפ"א )13 בדצמבר 2020(
)חמ 3-4(

דוד יפרח  
                                                יושב ראש הוועדה המקומית

      לתכנון ולבנייה שדות דן
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32   2

הודעה לפי פקודת האגודות השיתופיות

ביטול רישום אגודה שיתופית
נשירי  האגודה  לפירוק  צו  ניתן   5 1 2020 וביום  הואיל 
הגושרים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה -57-004212

 ,3426 עמ'  התשפ"א,   ,8664 הפרסומים  בילקוט  פורסם  זה  וצו   ,7
בזה  ניתנת   ,15 12 2020 ביום  הושלם  הנ"ל  והפירוק  והואיל 
השיתופיות  האגודות  מספר  נמחק  האגודה  רישום  כי  הודעה 

ומאותה שעה חדלה האגודה מלשמש כגוף מאוגד 

כ"ט בכסלו התשפ"א )15 בדצמבר 2020(

רמזי חוראני  
עוזר רשם האגודות השיתופיות  

בקשות לפירוק עמותות על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 36312-12-20

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ירושלים,  וחברה,  לתרבות  אלראזי  עמותת  פירוק  ובעניין 
ע"ר 58-023900-2,
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הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

דורין שירותי ניקיון בע"מ
)ח"פ 51-397418-8(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס 
אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,16 12 2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את לינור 

מליך, מרח' כצנלסון 117, גבעתיים 5327302, למפרקת החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל  נושה או אדם אחר שלא יגיש 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,31 1 2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
פתח  11ב,  בירנבוים  נתן  רח'  ביבי,  דרורית  אצל   ,10 00 בשעה 
כיצד  המראה  המפרקת,  של  סופי  דוח  הגשת  לשם  תקווה, 
התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד 

לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה 

לינור מליך, עו"ד, מפרקת

ג.י. רהיטים בע"מ
)ח"פ 51-375683-3(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה 
סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321)א( ו–338 לפקודת 
של  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח  החברות 
התקבלה   ,17 12 2020 ביום  והתכנסה  שנועדה  הנ"ל,  החברה 
החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב 

כץ, מרח' התנאים 18, חיפה 2632817, למפרק החברה 

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
פרסום  מיום  ימים   30 בתוך  הוכחותיו,  בצירוף  תביעותיו 
יגיש  שלא  אחר  אדם  או  נושה  הנ"ל   המפרק  למען  זו,  הודעה 

את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה 

 ,28 4 2021 ביום  תתכנס  הנ"ל  החברה  של  סופית  אסיפה 
דוח  הגשת  לשם  הנ"ל,  בכתובת  המפרק,  אצל   ,16 00 בשעה 
נעשה  ומה  הפירוק  התנהל  כיצד  המראה  המפרק,  של  סופי 
ובניירות  בפנקסים  לנהוג  כיצד  להחליט  וכדי  החברה,  בנכסי 

של החברה 

יעקב כץ, מפרק

בית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 27785-12-20

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק העמותה ראשון שלנו, ע"ר 58-041436-5,

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב 

בקשה  הוגשה   13 12 2020 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2021 1 25, בשעה 30 08 

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 

למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 12 1 2021

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2021 1 12 

                                                   טובה פריש, עו"ד
                                           מנהלת יחידת אכיפה ובקרה

                                                        רשות התאגידים

בית המשפט המחוזי מרכז
פר"ק 27792-12-20

החברות  ופקודת  התש"ם-1980,  העמותות,  חוק  בעניין 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק העמותה חינוך לגיל הרך בראש העין, ע"ר 
,58-068694-7

המבקש: רשם העמותות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב 

בקשה  הוגשה   13 12 2020 ביום  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, 
וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 

2021 1 25, בשעה 30 08 

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך 
במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת 
הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור 

למבקש הודעה על רצונו זה 

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12 30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

 12 1 2021

המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  העמותה  לחבר  או  לנושה 
תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק 

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 2021 1 12 

                                                    טובה פריש, עו"ד

                                           מנהלת יחידת אכיפה ובקרה
                                                        רשות התאגידים
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